
1 

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Lidah buaya merupakan tanaman yang telah lama dikenal di Indonesia 

karena kegunaannya sebagai tanaman obat untuk aneka penyakit dan kecantikan. 

Tanaman ini dapat tumbuh di iklim tropis dan subtropis. Kota Batu merupakan 

kota Agrowisata penghasil produk makanan maupun kerajinan. Mayoritas 

bergerak di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan industri 

pengolahan. Di kota Batu, selain apel terdapat tanaman pangan lainnya seperti 

lidah buaya. 

Daun lidah buaya terdapat komponen utama, yaitu yellow latex di bagian 

kulit luar dan gel (mucilage) pada bagian dalam (He dkk, 2005). Bagian lidah 

buaya yang sangat bermanfaat adalah daging daun yang menghasilkan lendir atau 

gel yang pekat dan bening. Gel lidah buaya mempunyai kandungan zat gizi, antara 

lain air 99,2 g, lemak 0,2 g, energi 4,00 kal, pektin, hemiselulosa, glukomanan, 

asemanan, dan devirat mannosa, protein 0,1 g, vitamin A 4,594 IU, vitamin C 

3,476 mg, dan total padatan terlarut 0,490% per 100 g  (Depkes, 2004). Namun 

penggunaan dalam bentuk segar kurang diterima karena citarasa dan kenampakan 

yang kurang disukai maka dapat diolah menjadi minuman jeli. 

Minuman jeli merupakan minuman ringan berbentuk gel yang dapat 

menunda rasa lapar. Umumnya minuman jeli memiliki sifat elastisitas. Gel dari 

minuman jeli lebih lunak atau halus dan teksturnya tidak kokoh, sehingga dapat 

dihisap dalam pengkonsumsiannya. Namun, saat di mulut masih dapat dirasakan 

tekstur gelnya (Noer, 2007). Pembentukan gel ini dipengaruhi oleh adanya 

senyawa hidrokoloid. Lidah buaya merupakan tanaman dengan kadar air yang 



2 
 

tinggi, apabila digunakan sebagai bahan baku pembuatan minuman jeli maka 

diperlukan penambahan bahan pengental atau hidrokoloid seperti karagenan 

(Cahyani, dkk. 2005).  

Karagenan memiliki kekuatan gel yang lebih kuat dibandingkan gelatin. 

Pembentukan gel oleh gelatin menghasilkan gel yang sifatnya cenderung rapuh 

(Karim dan Bhat, 2008). Menurut Khoriyah (2014) menyatakan pada tahap 

penentuan formula cincau minuman jeli dilakukan trial and error dalam 

penggunaan gelling agent, yaitu antara karagenan dan kombinasi karagenan dan 

CMC (carboxymethil cellulose). Hasil trial and error tersebut menunjukkan 

bahwa penambahan karagenan saja memiliki tekstur jeli yang lebih baik daripada 

kombinasi karagenan dan CMC yang cenderung lembek seperti bubur. 

Berdasarkan hal tersebut, maka gelling agent yang digunakan dalam penelitian ini 

cukup dengan karagenan saja. Karagenan sebagai hidrokoloid memiliki 

kemampuan mengikat air dalam jumlah besar (Harijono, 2010). Karagenan 

digunakan karena selain bersifat hidrofilik, karagenan lebih stabil dalam 

mengimobilisasi pada konsentrasi yang lebih rendah, lebih kuat dalam 

membentuk gel, dan larut dalam larutan gula pekat pada keadaan panas (Sidi, 

2014).  

Persoalan dari lidah buaya adalah memiliki rasa getir dan kenampakan 

yang kurang menarik. Salah satu bahan tambahan minuman jeli adalah gula 

sehingga minuman jeli lidah buaya akan memiliki rasa manis, warna kecoklatan 

seiring pengolahan, meningkatkan kekentalan, dan dapat menetralkan asam, 

sehingga salah satu alternatif untuk memperbaiki citarasa yaitu ditambahkan sari 

stroberi untuk meningkatkan citarasa. Stroberi memiliki kadar antioksidan alami, 
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kaya akan vitamin C, zat warna alami (antosianin), dan senyawa fenol sehingga 

memiliki berbagai macam khasiat. Menurut Febrianti dan Muhammad (2016) 

kandungan antioksidan pada stroberi sebesar 101,04%, sehingga diharapkan 

minuman jeli lidah buaya kaya akan antioksidan selain kenampakan dari minuman 

jeli lidah buaya menjadi menarik. 

1.2 Tujuan 

1. Mengetahui interaksi antara proporsi lidah buaya dan stroberi dengan 

penambahan konsentrasi karagenan terhadap karakteristik fisikokimia dan 

sensoris minuman jeli lidah buaya. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan proporsi lidah buaya dan stroberi 

terhadap karakteristik fisikokimia dan sensoris minuman jeli lidah buaya. 

3. Mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi karagenan terhadap 

karakteristik fisikokimia dan sensoris minuman jeli lidah buaya. 

1.3 Hipotesis  

1. Diduga adanya interaksi antara proporsi lidah buaya dan stroberi dan 

karagenan terhadap karakteristik fisikokimia dan sensoris minuman jeli 

buaya. 

2. Diduga adanya pengaruh penambahan proporsi lidah buaya dan stroberi 

terhadap karakteristik fisikokimia dan sensoris minuman jeli lidah buaya. 

3. Diduga adanya pengaruh penambahan konsentrasi karagenan terhadap 

karakteristik fisikokimia dan sensoris minuman jeli lidah buaya. 

 


